
 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 973/SGDĐT-GDTrH 

ngày 19/5/2022 về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2022-2023, trong đó có nội dung cho học sinh 

đăng ký  tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến, thời gian bắt đầu đăng 

ký từ ngày 06/6/2022 đến 17 giờ ngày 12/6/2022, tại địa chỉ 

tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn. 

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo gia hạn cho 

học sinh đăng ký trực tuyến đến hết 11 giờ 00 phút ngày 15/6/2022 (thứ Tư) 

tại địa chỉ tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn. 

(Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Công văn số 

973/SGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ Sở Giáo 

dục và Đào tạo, qua phòng Giáo dục Trung học, số điện thoại 0299.3822696 để 

phối hợp giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Phòng GDDT&GDTX; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Danh Hoàng Nguyên 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 1161/SGDĐT-GDTrH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 6 năm 2022 

V/v gia hạn thời gian đăng ký trực 

tuyến tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2022-2023 
 

  

 

HỎA TỐC 
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